
RAUTALAMMIN KUNTA     KOKOUSKUTSU   1/2018 
Elinvoimalautakunta        
               
    

KOKOUSTIEDOT 
                                Aika Keskiviikko 10.01.2018 klo 17.00 -   

                                Paikka Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone  
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
                        Asia nro 

 Pöytäkirjan  
Sivu 

  
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Elinvoimalautakunnan kokoukset vuonna 2018 
Elinvoimalautakunnan kokousten koolle kutsuminen ja siirtyminen 
käyttämään sähköisiä kokousasiakirjoja 
Elinvoimalautakunnan laskujen hyväksyjät 
Elinkeinoasiamiehen ajankohtaiskatsaus 
Maaseutuasiamiehen ajankohtaiskatsaus 
Elinvoimaohjelman 2018-2025 valmistelutilanne 
Myönnetyt uuden yrityksen perustamistuet 2017 ja kannustintuet 
vuodelle 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
2 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9 
 

PUHEENJOHTAJA Joni-Matti Kuikka  

 



RAUTALAMMIN KUNTA    PÖYTÄKIRJA    1 / 2018   
Elinvoimalautakunta       
                                     
    

KOKOUSTIEDOT 
                                    
                             Aika 
                        
                             Paikka                

Keskiviikko 10.01.2018 klo 17.00 – 19.16 

Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone 
OSALLISTUJAT 
Päätöksentekijät 
 
 
Puheenjohtaja: 
Varapuheenjohtaja: 
Jäsen: 
Jäsen: 
Jäsen: 
Jäsen: 
Jäsen: 
 
 
 
(x) läsnä 
(--) poissa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut osallistujat: 
(ja läsnäolon peruste) 

  
Varsinainen jäsen: 
 
Joni-Matti Kuikka  x 
Markus Sjöberg  x 
Päivi Heikkinen  x 
Sirpa Jalkanen   x 
Ari-Pekka Mustonen  x 
Tytti Mård   x 
Timo Satuli   x 
 
 
  

 
Varajäsen: 
 
Jouko Korhonen 
Mikko Piltonen 
Anu Hotti 
Sari Hintikka-Varis 
Raija Haukka 
Tauno Herranen 
Sinikka Korhonen 

Matti Kärkkäinen  -- 
Tiina Puranen   x 
Anu Sepponen   x 
Merja Koivula-Laukka  x 
Iiro Lyytinen   x 
Hannu Jyrkkänen  x 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 
kunnanhallituksen edustaja 
vs. kunnanjohtaja, esittelijä 
hallintojohtaja 
elinkeinoasiamies 
maaseutuasiamies 

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja  
 
 
Joni-Matti Kuikka 

Sihteeri 
 
 
Iiro Lyytinen 

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1-10 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
                            Aika ja paikka  
 
 
 
Allekirjoitukset 

Rautalammin kunnanvirasto 10.01.2018 

 
 
Sirpa Jalkanen Markus Sjöberg  

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ    Aika ja paikka  
 

Perjantaina 12.01.2018 Rautalammin kunnanvirastossa 

Iiro Lyytinen 
pöytäkirjanpitäjä   



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA    Kokouspäivä   Sivu  
 
Elinvoimalautakunta     10.01.2018   2 
________________________________________________________________________________ 
        
Ennen kokouksen alkua vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen esittäytyi elinvoimalautakunnalle ja 
elinvoimalautakunnan jäsenet esittäytyivät Anu Sepposelle. 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
Eltk 1 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan puheenjohtaja toteaa 

läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.  
 
 
Esittelijän ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
  
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Eltk 2 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 36 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä 
tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa Rautalammin kunnassa voimassa 

olevan käytännön mukaisesti kaksi kokouksessa paikalla ollutta lautakunnan 
jäsentä tai varajäsentä. Lautakunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan 
tarkastajat. 

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Sjöberg ja Sirpa Jalkanen. 
 
 
 
 
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Eltk 3 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asiat käsitellään 

esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
Hallintosäännön 28 §:n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi 
sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään 

esityslistan mukaisessa järjestyksessä. 
 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Elinvoimalautakunnan kokoukset vuonna 2018 
 
Eltk 4 § Rautalammin kunnan hallintosäännön 24 §:n mukaan toimielin pitää kokouk-

sensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin pu-
heenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäse-
nistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta päättää, että vuonna 2018 elinvoimalautakunnan kokouk-

set pidetään pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona kello 
17.00, kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa. 

 
Alkuvuoden 2018 kokousajat: 

ke 10.01.2018 klo 17.00 
ke 07.02.2018 klo 17.00 
ke 14.03.2018 klo 17.00 (+1 viikko, syy hiihtoloma) 
ke 04.04.2018 klo 17.00 
ke 02.05.2018 klo 17.00 
ke 06.06.2018 klo 17.00 
 

(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 
 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
Tiedoksi: Elinkeinotoimi 
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Elinvoimalautakunnan kokousten koolle kutsuminen ja siirtyminen käyttämään sähköisiä 
kokousasiakirjoja 
 
Eltk 5 § Hallintosäännön 25 §:n nojalla kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 

estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava ko-
kouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään 
mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään 
toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus 
tai -velvollisuus. Toimielin voi hallintosäännön 28 §:n nojalla ottaa käsiteltä-
väkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

 
 Hallintosäännön 27 §:n mukaan toimielimen jäsenen ollessa estynyt saapu-

masta kokoukseen tai esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa, voi 
hän kutsua varajäsenen kokoukseen. Toimielimen jäsen voi ilmoittaa esteestä 
myös puheenjohtajalle tai esittelijälle, joka toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 
(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus: Kutsu kokoukseen annetaan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan toimesta 

hallintosäännön 24-25 §:n mukaisesti. 
 

Kokouskutsu ja asialista/esityslista julkaistaan Rautalammin kunnan hallinnon 
intranet-sivuilla ja julkaistusta kutsusta lähetetään sähköpostiviesti elinvoima-
lautakunnan jäsenille sekä muille, joilla on kokouksessa läsnäolovelvollisuus 
tai -oikeus. 
 
Kokousasiakirjat voi halutessaan noutaa tulostettuna kunnanviraston neuvon-
nasta. Kokoukseen asiakirjat saa paperisena ilmoittamalla viimeistään yhtä 
vuorokautta ennen kokouksen sihteerille. 
 
Varajäsenet kutsutaan kokoukseen samoin kuin varsinaiset jäsenet. Varajäse-
net voivat kokousta varten tarvittaessa lainata kunnanviraston infosta iPad-
laitteen neljä arkipäivää ennen kokousta. 
 
Päätös korvaa elinvoimalautakunnan § 4/2017 tekemän päätöksen kokouksen 
koolle kutsumisesta. 
 
(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 
 

Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
Tiedoksi: Elinkeinotoimi  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA    Kokouspäivä   Sivu  
 
Elinvoimalautakunta     10.01.2018   5 
________________________________________________________________________________
        
 
Elinvoimalautakunnan laskujen hyväksyjät 
 
Eltk 6 § Hallintosäännön mukaan lautakunnan päättämät sopimukset ja annetut 

sitoumukset allekirjoittaa lautakunnan puheenjohtaja tai osastopäällikkö ja 
varmentaa osastopäällikkö tai ao. vastuualueen esimies. 

 
Toimielimen puheenjohtaja tai pöytäkirjan pitäjä voi yksinkin toimielimen 
määräämissä rajoissa allekirjoittaa toimielimen päätökseen perustuvan 
asiakirjan. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista annettavat otteet ja 
jäljennöksen voi toimielimen pöytäkirjanpitäjä tai tämä tehtäviä hoitava 
henkilö tai toimielimen arkistonhoitaja yksinkin todistaa oikeaksi. 
 
(Valmistelija hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka) 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunnan laskut vastaanottaa ja tarkistaa elinkeinoasiamies tai 

hallinto-osaston toimistosihteeri ja hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. 
 
(Esittelijä hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka) 

 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.  
 
 
Tiedoksi: Taloushallinto 
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Elinkeinoasiamiehen ajankohtaiskatsaus 
 
Eltk 7 § Elinkeinoasiamies esittelee ajankohtaisia asioita. 

 
(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 
(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
  



 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Otteen oikeaksi todistaa 
 Lautakunta 

 
 
 
 
 

Hallitus Valtuusto 

 

RAUTALAMMIN KUNTA    Kokouspäivä   Sivu  
 
Elinvoimalautakunta     10.01.2018   7 
________________________________________________________________________________
        
 
Maaseutuasiamiehen ajankohtaiskatsaus 
 
Eltk 8 § 
Liite 1 Maaseutuasiamies esittelee ajankohtaisia asioita. 

 
(Valmistelija maaseutuasiamies Hannu Jyrkkänen) 

 
Esittelijän ehdotus: Merkitään tiedoksi. 

 
(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
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Elinvoimaohjelman 2018-2025 valmistelutilanne 
 
Eltk 9 § 
Liite 2 Elinvoimaohjelman valmistelu vuosille 2018-2025 on käynnistynyt 

kuntastrategian 2030 tultua hyväksytyksi kunnanvaltuustossa 31.10.2017. 
 
Elinkeinotoimistossa on valmisteltu ohjelman luvut 1-2, jotka käsittelevät 
elinvoiman nykytilaa ja edellisen strategian tavoitteita ja niiden toteutumista. 
 
(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta keskustelee ohjelman visio- ja toimenpideosista sekä 

vahvistaa valitut kärkialat jotka ovat maa- ja metsätalous, metalliteollisuus, 
matkailu ja sote-ala. Läpileikkaavina teemoina on työpaikat ja asukkaat. 
Ohjelman työstämistä jatketaan elinvoimalautakunnan evästysten pohjalta. 
 
(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. 
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Myönnetyt uuden yrityksen perustamistuet 2017 ja kannustintuet vuodelle 2018 
 
Eltk 10 § Uuden yrityksen perustamistukea on vuonna 2017 myönnetty seitsemälle 

aloittavalle yrittäjälle. Myönnetyt tuet esitellään elinvoimalautakunnalle. 
 
Kannustintuen myöntämisehtoja on tarpeen päivittää siten, etteivät 
myönnettävät kannustintuet sulje pois TE-toimiston myöntämää starttirahaa. 
Tukiehdoista odotetaan tällä hetkellä TE-toimiston lausuntoa. Tuet voidaan 
myöntää vuonna 2017 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti siihen saakka, 
kunnes TE-toimisto on antanut vahvistanut kantansa uusista 
myöntämisperusteista. 
 
Vuodelle 2017 vahvistetut kannustintuet ovat: 
  Uuden yrityksen perustamistuki   1.000 euroa 
  Uuden yrityksen perustamistuki, alle 25-v. yrittäjälle 2.000 euroa 
  Osa-aikaisen yrityksen perustamistuki (harkinnanvar.)  500 euroa 
 
Tuen myöntämisestä päättää kunnanjohtaja elinkeinotoimiston tekemän 
esityksen pohjalta. Myönnetyt kannustintuet esitetään elinvoimalautakunnalle 
tiedoksi. 
 
(Valmistelija elinkeinoasiamies Iiro Lyytinen) 

 
Esittelijän ehdotus: Elinvoimalautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Lisäksi 

elinvoimalautakunta päättää, että toistaiseksi kannustintuet myönnetään 
vuonna 2017 vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ja tukimuodot ja -ehdot 
päivitetään kevään 2018 aikana. 
 
(Esittelijä vs. kunnanjohtaja Anu Sepponen) 

 
Päätös: Elinvoimalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
Toimenpiteet: Elinkeinotoimisto 



Rautalammin kunta 

Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi 

Puhelinvaihde: 040 164 2000 

rautalammin.kunta@rautalampi.fi 

RAUTALAMMIN MAATALOUSTUOTANTO VUONNA 2017 

PERUSTIETOA: 
- tiloja viljelyksessä (tukien haku) 120 kpl (v. 2016 122 kpl)
- viljelty peltoala n. 4.400 ha
- keskimääräinen peltoala n. 36 ha

TILAT JAKAUTUVAT TUOTANTOSUUNNITTAIN: 
- maidontuotanto tiloja 23 kpl
- naudanlihantuotanto/välikasvatustiloja 7 kpl
- emolehmien tuotantoon keskittyneitä nautatiloja 9 kpl
- lammastiloja 1 kpl
- hevostiloja 9 kpl
- marjatiloja 17 kpl
- erikoiskasvien- ja vihannestentuotantotiloja 7 kpl
- muita kasvintuotantotiloja 47 kpl

PELTOKASVITUOTANTO: 
- viljakasvien viljelyssä n. 1.521 ha, n. 35 % peltoalasta (leipäviljoja n. 106 ha)
- nurmikasvien viljelyssä n. 2.298 ha, n. 53 % peltoalasta
- kesantoala n. 340 ha, n.8 % peltoalasta
- marja- ja hedelmäkasvien viljelyssä n. 74 ha, 1,7 % peltoalasta
- vihannes- ,juures- ja valkuaiskasvien viljelyssä n. 6,4 ha, 0,15  % peltoalasta
- kuminan viljelyssä n. 40 ha, 0,9 % peltoalasta
- öljykasvien viljelyssä n. 76  ha, n. 1,8 % peltoalasta
- perunan viljelyssä n. 8 ha, n. 0,2 % peltoalasta

MAIDONTUOTANTO: 
- maidontuotanto tiloja 30.06.2017 25 kpl
- maidontuotanto v. 2016 5.240.970 ltr., v. 2015 5.148.047 ltr., v. 2014 5.192.059 ltr.

INVESTOINNIT: 
- sukupolvenvaihdos tehty  vuonna 2016 kahdella tilalla.

LOMITUS: 
- vuosilomaa pitänyt v. 2016 55 yrittäjää, yht. 1415 pv, sijaisapua käytti 22 yrittäjää, yht.

1209 pv sekä tuettua maksullista lomitusta käyttänyt 41 yrittäjää 326 pv.

MAATALOUDEN TUET: 
- Rautalammilla maksettu Eu:n ja kansallisia maatalouden tukia vuonna 2016  122:lle tilalle

yhteensä:  3.856.289  euroa.

Lisätietoja: Hannu Jyrkkänen, puh.044-7401253 
maaseutuasiamies 
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K.valt __________
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Elinvoimaohjelma 2018-2025
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Kunnanhallitus XX.XX.XXXX
Kunnanvaltuusto XX.XX.XXXX



1 Tulevaisuuden kunta rakentuu 
elinvoimasta1, sivistyksestä ja hy-
vinvoinnista. Rautalammin kunnan 
elinvoimaohjelma on suunnitelma, 
jonka tarkoituksena on turvata 
Rautalammin elinvoimaisuus ja vi-
reys tulevaisuudessa.

Ohjelman taustalla on Rautalam-
min kunnanvaltuuston hyväksymä 
kuntastrategia, joka ulottuu vuo-
teen 2030. Strategian mukaisesti 
Rautalammin kunnan visiona on olla 
1 Valtiovarainministeriön tiedote 7.2.2017

asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien 
aktiivisella yhteistyöllä rakennettu 
ekologinen ja vetovoimainen kult-
tuuri- ja yrittäjyyskunta.

Kuntastrategiassa on linjattu ta-
voitteista sekä toimenpiteistä stra-
tegisella tasolla. Elinvoimaohjelma 
konkretisoi kuntastrategian tavoit-
teita konkreettisiksi toimiksi ja pri-
orisoi tehtäviä.

Kuntastrategian mukaisina strate-

gisina päämäärinä on elinvoimainen 
toimintaympäristö, asiakaslähtöiset 
lähipalvelut, paikallisen identitee-
tin, yhteisöllisyyden ja demokrati-
an edistäminen, elinikäinen oppi-
minen, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen sekä luonnonvarojen 
monimuotoisuuden hyödyntämi-
nen. Elinvoimaohjelma pureutuu 
erityisesti elinvoimaiseen toimin-
taympäristöön sekä luonnonvarojen 
monimuotoisuuden hyödyntämi-
seen.

JOHDANTO



2
NYKYTILA-ANALYYSI

Rautalampi on 3.277 asukkaan kunta Poh-
jois-Savon ja Keski-Suomen rajalla. Kunta 
tunnetaan vireydestään sekä yritysmyön-
teisyydestään.

Kunnassa on noin 260 yritystä ja työpaik-
kojen määrä on noin 950. Työpaikoista 
merkittävin osa, yli 60 % on palvelualan 
työpaikkoja. Alkutuotannon osuus työpai-
koista on reilu viidennes ja jalostuksen noin 
18 %1.

Merkittävin haaste elinvoimaisuuden kan-
nalta on laskeva väestön määrä syntyvyy-
den ollessa alle puolet kuolleisuudesta. 
Kunta on vuodesta 2015 lähtien ottanut 
kuntaan kiintiöpakolaisia, mikä osaltaan on 
hidastanut väestön vähenemistä. Vuonna 
2016 maahanmuutto kompensoi synty-
vyyden ja kuolleisuuden välisen erotuksen 
ja väestötappio muodostui ainoastaan maan 
sisäisestä muuttotappiosta.

Väestön väheneminen muodostaa erityi-
sen haasteen palveluiden säilymiselle sekä 
yritysten työvoimatarpeen täyttämiselle. 
Kuntakeskuksen palvelut ovat viime vuosina 
vähentyneet. Väestön vähenemisen hidas-
taminen on ensisijaista kunnan elinvoiman 
turvaamiseksi ja parantamiseksi.

Rautalammin vahvuutena on vireä yritys-
toiminta ja vahvat, kasvavat yritykset. Esi-
merkiksi Toholahden teollisuusalueen yri-
tysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 12 
miljoonaa euroa ja työpaikkoja alueella on 
noin 100. Rautalammin teollisten yritysten 
liikevaihto on yhteensä noin 19 miljoonaa 
euroa ja teollisten työpaikkojen määrä noin 
130. 

1 Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Merkittävä työllistäjä paikkakunnalla ovat 
myös yksityiset sote-alan yritykset, joiden 
liikevaihto Rautalammilla on noin neljä mil-
joonaa euroa ja työpaikkoja noin 70-80.

Viime vuosina yritysten erityisenä haas-
teena on ollut ammattitaitoisen työvoiman 
saatavuus erityisesti teknologia-, metalli- ja 
kalusteteollisuuteen. Kunta ei ole näyttäy-
tynyt haluttavana asuinpaikkana muualta 
muuttaville työntekijöille.

Vuonna 2014 perustettu Etelä-Konneve-
den kansallispuisto on tuonut uutta virtaa 
matkailun kehittämiseen. Se on myös sy-
ventänyt yhteistyötä Konneveden kunnan 
kanssa. Kansallispuiston kävijämäärän ke-
hitys on ollut erittäin voimakasta, vuonna 
2017 odotetaan rikkoutuvan 30.000 kä-
vijän raja. Matkailun kehittämiseen kunta 
on yhdessä Konneveden kanssa panostanut 
huomattavasti kehittämishankkeiden muo-
dossa, minkä lisäksi molemmat kunnat ovat 
toteuttaneet matkailuinfraan liittyviä in-
vestointihankkeita. Rautalammilla käynnis-
sä on myös Konnekosken ennallistamista ja 
pienvenekanavan rakentamista valmisteleva 
hanke. Toteutuessaan kanava avaisi vesiyh-
teyden Päijänteen vesistöstä Rautalammin 
kuntakeskukseen.

Matkailutoimialan yrityksille on tyypillistä 
se, että matkailuun liittyvä yritystoiminta 
on yrittäjille sivutoimista. Yritysten tuo-
tevalikoima ja markkinointi eivät vielä ny-
kyisellään vastaa kansainvälisen matkailun 
tarpeisiin. Matkailuyritysten verkoston ke-
hittämiseen on panostettu, mutta se vaatii 
panostuksia myös tulevaisuudessa.

Alkutuotannon osuus Rautalammin työpai-
koista on merkittävä (21 %). Erityisesti in-
vestointeja tehneiden maatilojen tilanne on 
viime vuosina ollut äärimmäisen haasteel-
linen. Alan trendi on tilakoon kasvaminen 
ja tilojen määrän väheneminen. Maatilojen 
taloudelliset haasteet ovat kansallisen tason 
ongelmia. Kuitenkin investointien edistämi-
nen ja maatilayrittäjien jaksamisesta huo-
lehtiminen ovat keskeisiä asioita alkutuo-
tannon työpaikkojen säilymisen kannalta.

Yksi merkittävä osa elinvoimaisuutta on se, 
mikä on ulkopuolisen ihmisen vaikutelma 
paikkakunnan elinvoimaisuudesta. Raitin 
varren huonokuntoiset ja tyhjinä tai va-
jaakäytöllä olevat kiinteistöt huonontavat 
paikkakunnasta syntyvää mielikuvaa.

Vielä on syytä nostaa esiin yrittäjien ikära-
kenne. Omistajanvaihdoksia tulisi tapahtua 
useita vuosittain, että palvelutaso säilyisi 
nykyisenä. Osalla palveluyrityksistä ei ole 
suunnitelmia omistajanvaihdoksen varal-
le, milloin riskinä on palvelun loppuminen 
yrittäjän lopulta jäädessä eläkkeelle. Omis-
tajanvaihdosten edistäminen on keskeistä 
elinvoiman kehittymiseksi.

Oma lukunsa on toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset. Tuleva maakunta-
uudistus tulee muokkaamaan kuntaorga-
nisaatiota ennennäkemättömällä tavalla, 
kun sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden 
järjestäminen siirtyy maakunnan vastuulle. 
Tämä tarkoittaa, että elinvoima tulee entis-
tä keskeisemmäksi kunnan tehtäväksi. 
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Rautalammin
elinkeinostrategia
2012 - 2015

”Yhteisöllisyys on voimavara”

EDELLINEN STRATEGIA

Elinvoimaohjelmaa edeltävä elinkeinostra-
tegia oli vahvistettu vuosille 2012-2015. 
Käytännössä strategiaa on toteutettu myös 
strategiakauden jälkeen, sillä henkilöstön-
vaihdokset elinkeinotoimessa viivästyttivät 
uuden elinvoimaohjelman valmistumista.

Elinkeinostrategian visiona oli kuntastrate-
gian 2020 mukainen visio ”Rautalampi on 
vuonna 2020 asukkaiden ja yrittäjien yh-
teistyöllä rakennettu ekologinen, vetovoi-
mainen ja viihtyisä asuinkunta.”

Strategian kokonaisvaltaisena tavoitteena 

oli, että Rautalampi on vuonna 2015 Poh-
jois-Savon innovatiivisin eri alojen yrittäjien 
suosima maaseutukunta, jossa nuorten yrit-
täjien osuus on kasvava ja jossa etätyömah-
dollisuudet ovat valtakunnallisesti arvioitu-
na huippuluokkaa.

Strategiassa asetetut tavoitteet ovat täyt-
tyneet osittain. Esimerkiksi työttömyys-
prosentti oli vuonna 2015 noin 14 %, mut-
ta nyttemmin on päästy huomattavasti 
lähemmäs tavoitetta (7,5 % 10/2017). Kan-
sallispuiston perustamisen oli myönteinen 
sysäys matkailupitäjänä kehittymiselle.

TAVOITE
Kunnan työttömyyspro-
sentti on vuonna 2015 
alle 5 %.

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Rautalampi profiloituu 
luomu- ja lähiruokakun-
naksi.

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Kaivannaisteollisuus 
käynnistyy, kilpailu (kai-
vostoimintaan johtava 
löydös palkitaan)

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Uusia yrityksiä peruste-
taan 10-15 vuodessa ja 
uusien yritysten net-
tolukumäärän kasvu on 
vähintään 5.

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Yritysten liiketoimin-
taosaaminen kehittyy 
suunnitelmallisesti.

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Nuorten (alle 40-vuoti-
aiden) yrittäjien luku-
määrä on 25% yrityksistä

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Yritysten investointi- ja 
kehittämistukihakemuk-
sia tehdään vuosittain 
vähintään 15, joista vä-
hintään 80% saa myön-
teisen päätöksen.

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Rautalampi kehittyy 
matkailupitäjänä (kansal-
lispuisto/vesistömatkailu/ 
hiljaisuus yms.) ja yöpy-
misten määrä kasvaa.

TÄYTTYNYT

TAVOITE
Suomen Yrittäjien kerran 
kahdessa vuodessa suo-
ritettavassa elinkeinoil-
masto -kyselyssä Rauta-
lampi on Pohjois-Savon 
yrittäjöystövöllisin kunta.

TÄYTTYNYT

Edistynyt

(osittain)

Ei tietoa



ELINVOIMAN TEKIJÄT
Rautalammin kunta
Kunta on elinvoiman avaintekijä, joka vastaa kunnallisesta päätök-
senteosta sekä tuottaa viranomaispalvelut ympäristö- ja rakennus-
valvontaviranomaispalvelut sekä vastaa infran rakentamisesta.

Päätösvaltaa käyttävät kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, elinvoi-
malautakunta, ympäristölautakunta sekä tekninen lautakunta. Vi-
ranhaltijatasolla toimijoita ovat kunnanjohtaja, tekninen johtaja ja 
rakennustarkastaja.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
Kuuden kunnan omistama kehitysyhtiö tarjoaa yrityspalveluja kai-
kissa omistajakunnissaan. Kunnassa on nimetty elinkeinoasiamies, 
joka tarjoaa toimialavapaata neuvontaa yritystoimintaa suunnitte-
leville ja aloittaville henkilöille sekä yritystoimintaa kehittäville yri-
tyksille.

Lisäksi yhtiö tuottaa kehittämispalveluita marjanviljelyyn, elintar-
viketeollisuuteen, teknologiateollisuuteen, matkailuun ja puutuo-
teteollisuuteen liittyen. Kehittämispalveluina yhtiö tuottaa myös 
koulutuspalveluita sekä digitaalisuutta edistäviä palveluita.

Rautalammin Kehitys Oy
Rautalammin kunta omistaa 81,7 % Rautalammin Kehitys Oy:n 
osakekannasta. Yhtiö edistää elinvoimaa myöntämällä omavelkai-

sia takauksia mikroyrityksille. Yhtiö voi myöntää takauksia 50.000 
euron arvosta yritystä kohti. Muut omistajat ovat Rautalammin 
Osuuspankki ja LähiTapiola Savo.

Kiinteistö Oy Oikarilan 
Teollisuushallit
Rautalammin kunta omistaa yhtiön osakekannan kokonaisuudes-
saan. Yhtiö omistaa kaksi teollisuushallia Toholahden teollisuus-
alueella. Yhtiön omistamia halleja käytetään vastaanottohalleina 
uusille yrityksille.

Vuokra-asuntoyhtiöt
Rautalammin kunnan omistamat Kiinteistö Oy Rautalammin Haka 
ja Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy tarjoavat vuok-
ra-asuntoja kuntaan muuttaville ihmisille ja vastaavat yksilötasolla 
tärkeästä lenkistä asukashankinnassa.

Kumppanit
Rautalammin Yrittäjät, Savon Yrittäjät, MTK Rautalampi, MTK 
Pohjois-Savo sekä Etelä-Konneveden matkailualueen yrittäjät toi-
mivat tukena yhteisissä asioissa, tekevät elinvoimaisuuteen liittyviä 
aloitteita ja toimivat strategisina kumppaneina edunvalvonnassa ja 
vaikuttamisessa.
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